
 من فوائد اآلية الكرمية: جواز وصف غري اهللا بالعظم )) . يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ((

)) ألن الفضل هنا حيتمل أن يراد ا فضل اهللا الذي هو فضل اهللا أي عطائه؛ أو  ذو الفضل العظيم ((؛ لقوله: 

ال إشكال يف استنباط الفائدة اليت ذكرناها، أن العظم أن املراد ا املتفضل به وهو أيش؟ املعطى؛ فعلى الثاين 

يوصف به غري اهللا؛ وعلى األول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس فعل اهللا فوصفه بالعظم ال إشكال فيه؛ ملاذا؟ ألنه 

فإن قال قائل: مادام االحتماالن قائمني فال داللة على أنه يوصف  من صفة اهللا وصفات اهللا كذاته عظيمة .

 . ؛ ما دمنا نقول حيتمل أن يكون الفضل هنا صفة اهللا وصفة اهللا عظيمة كذات اهللا ظم من سوى اهللابالع

 فوصف العرش بالعظم )) ولها عرش عظيم ((فاجلواب عن هذا أن يقال: إذا مل تقتنع ذا فاقرأ قول اهللا تعاىل: 

ل هذا، هذا رجل عظيم، هذه سيارة مع أن العرش خملوق؛ فيصح أن نقول واهللا هذا الفعل عظيم يصح أن نقو 

عظيمة، هذا بيت عظيم، وما أشبه ذلك وال يضر؛ كما أنه يصح أن نقول فالن عزيز، فالن قوي يصلح؟ نعم 

فالن قوي وال حرج يف ذلك؛ ولكن جيب أن نعلم أن ما نصفه به املخلوق من صفات اهللا ال مياثل بصفات اهللا 

  ؛ وصلنا أظن إىل حد ؟  ف تناسبهوال يدانيها أيضا؛ ألا صفة كل موصو 

  ان ؟نعم يا علي الشيخ : 

  ؛  املقارنة بني املنافني من املسلمني ومن أهل الكتاب السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  هل بني منافقي املسلمني واملنافقني من أهل الكتاب بينهما مقارنة بالفعل ؟  السائل :

  مسلمون ومنافقني ؟  الشيخ :

املنافقون هل املنافقني الذين يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم هل هم يقارنون باملنافقني من أهل  السائل :

  الكتاب ؟

ال أبدا، يف اآليات اليت مرت بنا منافقون ما هم كل وقت، ينافقون خداعا يف أول النهار ويكفرون يف  الشيخ :

  آخره .

تعاىل بالفعلية يعين ) هل يوصف اهللا  يعرفك في الشدة تعرف إلى اهللا في الرخاء شيخ ؟ حديث: ( السائل :

  ؟بالعرف 



أي نعم إذا قلنا املراد ا العناية ما هو املعرفة العلمية ألن اهللا مل يزل عاملا من قبل أن تكون يف الشدة؛  الشيخ :

  لكن نقول املعرفة اليت مقتضاها العناية يوصف به .

  ؟  كيف أن فيه صفة من صفات اليهود ألم كان  ؟ هبعلم يعملهل يصح أن يقال أن الذي مل  السائل : 

  نعم ما فيه شك . الشيخ :

  بعض الناس يقولون أن من صفات اهللا قدمي؛  السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  ؟ ن اهللا قدمي أو أزيل أو كذايعين بعض الناس أو الفرق يعين يصفونه بأ السائل :

فيها شك ما كنت معروفة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال هذه جاءت من املتكلمني ما  الشيخ :

) وصفا للسلطان ال هللا؛ لكن معناها  أعوذ باهللا العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم الصحابة وإن كان ورد (

حسب ما يريد ا صحيح ألن عندهم أن القدمي هو الذي ليس له األول يعين الذي مل يزل وال يزال موجودا؛ وال 

 ((يريدون القدمي الذي هو القدمي يف اللغة ألن القدمي يف اللغة يطلق على الشيء احلادث الذي سبق غريه؛ لقوله: 

؛ أو مل خيرب به  وقد مر علينا أن ما خيرب به عن اهللا إما أن يكون اهللا قد أخرب به )) القديمعاد كالعرجون  حتى

؛ والرابع جائز؛  ؛ والثالث: معلوم االمتناع ؛ فاألول معلوم اجلواز أو أن خيرب به وينايف كمالهلكن ال ينايف كماله؛ 

خترب عن اهللا مبا ينايف كماله حىت إن بعض العلماء  فيجوز أن خترب عن اهللا مبا ال ينايف كماله ولكن ال جيوز أن

؛ ألن  يقول ال جيوز لك أن تفصل يف خلق اهللا فتقول مثال: إن اهللا خلق احلمري والكالب واألقذار وما أشبه ذلك

بل  ، مث لو أنكر إنسان قال إن اهللا مل خيلق احلمري قل ال ؛ لكن قل خلق كل شيء يف هذا نوع من االستخفاف

؛ على كل حال ما يقع خربا عن اهللا إما أن يكون قد أخرب اهللا عن نفسه فأمره  حلمري يف مقابلة النفيخلق ا

؛ أو يكون  ؛ األول واضح اجلواز والثاين واضح االمتناع ظاهر؛ أو مل خيرب به ولكنه ينايف كماله فأمره ظاهر أيضا

، صانع مع أنه  أس به؛ وهلذا نقول إن اهللا مريد، متكلممما مل خيرب اهللا به عن نفسه لكن ال ينايف كماله فهذا ال ب

   مل يرد هذا املشتق من أمساء اهللا وال أخرب اهللا به عن نفسه ذا اللفظ .

  هل من رمحة اهللا أن يصاب العبد باملرض ؟ السائل :



 لعلهم يرجعونليذيقهم بعض الذي عملوا  ((؛ أن يصاب ؟ نعم أن يصاب  نرد إن هذا من رمحة اهللا الشيخ :

)) فإن مل ينتفعوا انتفع غريهم ألنك ال تعرف قدر نعمة اهللا عليك إال إذا أصبت بضدها أو رأيت من أصيب 

  بضدها .

  مراجعة يال مسعنا جزاك اهللا خريا .

  ما معىن احلواريني ؟  )) الحواريون ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  مشتق من احلور واحلور هو اليب  ؛ قلوم سامل من ؛  الطالب :

  صافية نقية ؛  الشيخ :

   من الكفر والشرك؛ الطالب :

  أحسنت؛ إذا مسوا حواريني لصفاء قلوم .  الشيخ :

   )) كيف يوصف اهللا باملكر ؟ ومكروا ومكر اهللا ((قوله تعاىل:  الشيخ :

يوصف اهللا تبارك وتعاىل وهو صفة الكمال إذا كان ليس يف مقابلة ألن املكر إذا كان يف مقابل اخلصم  الطالب :

  ؛  الغري هو صفة النقص يعين ما يوصف اهللا تبارك وتعاىل إال يف مقابلة اخلصم

  أحسنت وحينئذ يكون ؟  الشيخ :

  ؛  يكون يف مقابلة املكر املشركني الطالب :

  أقوى من عدوه .يكون كماال ؟ أي نعم كماال؛ ألنه يدل على أنه  الشيخ :

  فيها قراءتان ؟ )) لهو العزيز (()) و لهو القصص ((قوله:  الشيخ :

  طيب . )) لهو ((و )) لهو ((؛  بضم اهلاء والسكون )) لهو (( الطالب :

املفعول  )) ((خلقه)) الضمري يف  إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب )) ((يعود على ؟ 



  أي آدم،   الطالب :

  يعود على آدم . الشيخ :

  ما الغرض هذه اآلية ؟ الرد على من ؟ الشيخ :

  الرد على النصارى  الطالب :

؛ فقال اهللا  الذين قالوا إن عيسى ابن اهللا وقالوا كيف يأيت بدون أب فأبوه هو اهللالرد على النصارى  الشيخ :

  . )) من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه ((يعين شأنه كشأن آدم  )) مثل عيسى إن ((تعاىل: 

 ((؟ فما هو الشيء الذي اختصت به هذه اآلية اختصت بالشيء فما هو الشيء الذي اختصت به  الشيخ :

  )) ؟ هلا خصيصة يعين معينة ؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة

قولوا  ((أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ ا يف الركعة الثانية من سنة صالة الفجر ويقرأ يف الركعة األوىل: 

  اليت سبقت . آمنا باهللا ))

  )) ؟ سواء بيننا وبينكم (()) ويش معناها ؟  إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  املراد بالسواء يعين  ؟ بندر ؟  الشيخ :

  ،  دلع الطالب :

   طيب هذا واحد معىن آخر ؟ دلع الشيخ :

   السوية الطالب :

  كلمة كاملة الشتماهلا على العدل السوية يعين مبعىن أا كاملة إىل   الشيخ :

  ؟ أربابا من دون اهللا)) كيف اختاذ بعضهم بعضا  وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا ((قوله:  الشيخ :

  يدعوا بعضهم بعضا  الطالب : 



يعين هم يدعون بعضهم بعضا ؟ لكن هل كان حديث عدي بن حامت أم يعبد بعضهم بعضا ؟ قال:  الشيخ :

  ؛ ؛ ال ما قال إم يدعوننا لسنا نعبدهم؛ قال إم يدعوننا

  يتبعوم من حتليل احلرام وحترمي احلالل ؛  الطالب :

  . نعم يتبعون يف حتليل احلرام وحترمي احلالل الشيخ :

طيب أنتم أظن أخذمت جزء هذا من القرآن ؟ أنت ؟ أي نعم أدركت أوله وإال ال؟ أين أدركت؟ من هذه  الشيخ :

  ،  اآليات

  من هذه اآليات  الطالب :

  يال مسعنا ؟  الشيخ :

  ؟  من أين الطالب :

  )) مسعنا عن ظهر قلب ؟  يا أهل الكتاب لم تحاجون (( الشيخ :

  ؛  ما أحفظ الطالب :

  ويش الفائدة ؟ نعم يا أمحد ؟ الشيخ :

 براهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده أفال تعقلون هاأنتمإيا أهل الكتاب لم تحاجون في  ((

))  هؤالء فيما حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

  .أحسنت 

   ؛ أمحد ؟ فيها قراءتان هاأنتم )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

   . بدون مد هاأنتم )) (( ؛ و باملد )) هآأنتم ((قراءتان:  الطالب :

  )) االستفهام هنا ما املراد به ؟براهيمإ((لم تحاجون في قوله:  الشيخ :

  اإلنكار؛  الطالب :



  اإلنكار ؟  الشيخ :

  يعين ؟ ما فيه معىن آخر ؟  الشيخ :

  التوبيخ  الطالب :

  ؟  ، كيف اآلية ويش معىن اآلية؟ قصة ما هي التوبيخ والتعجب الشيخ :

عليهم كيف تقولون إنكم على ملة  تعجبابراهيم فاهللا أنكر عليهم إالقصة إم دعوا إم على ملة  الطالب :

   ؛ براهيمإ

؛ ما وجه اإلنكار عليهم ؟  ؛ وأم متبعون له براهيم على ملة التوراة  وعلى ملة إجنيلإيعين ادعوا أن   الشيخ :

  ؛  هيمبراإ توراة واإلجنيل ما أنزلت إال بعدألن ال الطالب :

  نعم فكيف يكون ؟  الشيخ :

   ؟ معىن آخر نعم براهيم على ملة شيء مل ينزل إال من بعده كذا ؟؛ طيب يفإفيكف يكون  الشيخ :

  ؛  براهيمإأم هم على ملة   الطالب :

  نعم وأم أوىل الناس به . الشيخ :

  )) دليل على حتكيم العقل يف األمور الشرعية ؟ أفال تعقلون ((هل يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  املقصود  من العقل هنا عقل الرشد؛  الطالب :

  أي نعم عقل الرشد ال بأس لكن هل فيه دليل على الرجوع إىل عقل الرشد ؟  الشيخ :

  ؛  األمور الشرعية الطالب :

براهيم تابع للتوراة أو أم على ملة إفعلهم هم ؟ يعين كوم يدعون أن أو هنا التوبيخ منصب على  الشيخ :

  له ؟ براهيم وهم خمالفونإ

  ليس على األمر الشرعي ؛  الطالب :



طيب هل له نظري أنكر اهللا تعاىل أو نعى اهللا على قومهم عقوهلم ملخالفتهم ملا ليس على أمر شرعي  الشيخ :

  من يعرف ؟ يقتضيه العقل ؟

     أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون )) . : (( قوله

براهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم إما كان  ((

للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المتقين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 

   )) . يضلون إال أنفسهم وما يشعرون

)) رد على  براهيم يهودياإما كان  (()) هذا رد على من يا آدم ؟  يهوديابراهيم إ((ما كان قوله تعاىل:  الشيخ :

  من ؟ 

  ؛  على اليهود والنصارى الطالب :

  بس نقرأ هلذا ؟  )) براهيم يهودياإما كان  ((على اليهود والنصارى كلهم ؟  الشيخ :

  ؛  رد على اليهود الطالب :

  )) ؟  وال نصرانيا ((على اليهود  الشيخ :

  ؛  على النصارى؛ رد على النصارى الطالب :

  ألن كل طائفة منهم تدعي أنه على ملته وأنه على ملتهم . الشيخ :

كيف بدأ بالذين اتبعوه قبل ذكر   )) إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  يال يا آدم ؟النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ والنيب أشرف منهم ؟ 

   تباع واإلتباع ما جييء إال أوال بتصديق كتاب اهللا مث كالم النيب ؛هنا اإل الطالب :

  ؛ ال  الشيخ :

  ألم األول يف اخللق؛ أسبق زمنا ؟  الطالب :

   أسبق زمنا؛ ألم أسبق زمنا هذا واحد وجه الثاين ؟ الشيخ :



   ال عطفه ؟ الطالب :

  ؛ شيء آخر ؟ ؛ لكن األخ يقول ألن الذي اتبعوه أسبق زمنا أخر، مشكلة تأخرب  الشيخ :

براهيم من ملتهم وهم يتبعوه وليسوا منه يف إاليهود والنصارى الذين يدعون أن ألن عند اهللا هؤالء  الطالب :

  ؛ تباعه فقط باالسمإ يتبعوه وإمنا يدعون شيء بني اهللا هلم أن أوىل الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهؤالء مل

  أيه لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أشرف من الذين اتبعوه فلماذا قدمهم ؟ نعم ؟ الشيخ :

  ؛  ألن الذين اتبعوه يف شريعتهم  الطالب :

ليه وسلم فله منهاج خيالف منهاج تبعوه إتباعا كامال وأما النيب صلى اهللا عانعم صحيح ألن الذين اتبعوه  الشيخ :

)) فلما كان الذين اتبعوه آخذين بأصول  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((براهيم فيما يتعلق باملصاحلة إ

  . شريعته وفروعها ودقيقها وجليلها قدمهم

  )) الالم هذه ويش معناها ؟  (( للذين اتبعوهطيب يا آدم قوله:  الشيخ :

  للتعليل؛  الطالب :

  ؛ م ما كل بيضاء شح ال ما كل الالم للتعليل، الشيخ :

  حرف جر؛  الطالب :

  ما هي حرف جر حرف جر جييء مكسور؛ نعم األخ ؟ الشيخ :

  التوكيد،  الطالب :

  إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه )) . ((توكيد ال الشيخ :

)) فأثبت  الحقثم ردوا إلى اهللا موالهم  (()) ويف بعض اآليات:  واهللا ولي المؤمنين ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  واليته على الكفار فما اجلمع يا آدم ؟

  ؛  إن الذين اتبعوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطالب :



)) ويف بعض اآليات أثبت اهللا واليته لغري املؤمنني فيما اجلمع  واهللا ولي المؤمنين ((لكن اهللا هنا قال:  الشيخ :

  ؟

  ألن ويل للمؤمنني بإتباعهم للرسل ؛  الطالب :

  ال؛ نعم يا سالم ؟ الشيخ :

  ؛  والية خاصة الطالب :

  ؛  املراد هنا والية خاصة، ووالية اهللا لغري املؤمنني بالوالية العامة الشيخ :

  مبعىن احملبة ؟  الطالب :

  نعم ؟  الشيخ :

  مبعىن احملبة هللا ؟  الطالب :

  التدبري والسلطة، تويل األمور. ال ال الوالية مبعىن الشيخ :

  التحرير؟ أي نعم التحرير من اليهود والنصارى ألم يريدون منا أن يضلونا. الشيخ :

   )) ما وجه كوم ال يضلون إال أنفسهم ؟ وما يضلون إال أنفسهم ((كيف قال:  الشيخ :

  )) ملاذا مسي القرآن ذكرا ؟ من اآليات والذكر الحكيم ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ، وكذلك الذكر يطلق على ثالثة معاين مسي الذكر ألن فيه ذكر اهللا الطالب :

   ثالث مجاعات ؟ الشيخ :

)) وهذا ذكر ألن فيه  واذكر ربك قياما وقعودا (()) وكذلك  لك ذكرك ورفعنا ((ال ثالث معاين   الطالب :

  ؛  التلقي الذكر يطلق على التلقي؛ وكذلك  ذكر اهللا تبارك وتعاىل

  كف علينا يا شيخ ؟ الشيخ :

  ؛  ألن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا الطالب :



  أيش؟  الشيخ :

  ؛  ألن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا من القرون الطالب :

  طيب وغريه ؟  الشيخ :

  احلديث كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛  الطالب :

  طيب هات ؟  الشيخ :

  ؛  لذكره يف زبر األول الطالب :

  ال؛  الشيخ :

  ألم تذكروه به ؟  الطالب :

  ؛  صح ألم تذكروا به الشيخ :

  ))  وإنه ذكر لك ولقومك ؛ لقوله تعاىل: (( ذكر معىن الشرع الطالب :

  . )) ولقومك ((أي شرع  )) وإن لذكر لك ((وأنه ذكر ملن اتبعه  الشيخ :

يا خالد ؟ احلكيم وصف للقرآن فهل هو من احلكم ألن القرآن حاكم بني الناس أو هو من  يال الشيخ :

  اإلحكام ألن القرآن حمكم ؟

  ؛  من املعنيني مجيعا الطالب :

  من املعنيني مجيعا ؟ القرآن حمكم و حاكم . الشيخ :

  هذا الوصف لكل القرآن ؟  الشيخ :

  . أي نعم لكل القرآن الطالب :

؟ فلم جيعل  )) منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ((أال يرد على هذا قوله تعاىل:  الشيخ :

  اهللا القرآن كله حكيما حمكما ؟



  يعين تشابه نسيب ؟  الطالب :

   توافقون على هذا ؟ وإذا رد املتشابه إىل احلكم صار اجلميع حمكما . الشيخ :

يؤده إليك ومنهم إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار (( 

قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى 

بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في 

أعوذ باهللا من الشيطان   )) آلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة وال يزكيهم ولهم عذاب أليما

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده  : ((الرجيم قال اهللا تعاىل

وتعاىل خيانة أهل الكتاب يف األمور الدينية ولبسهم احلق ملا ذكر اهللا سبحانه  إليك إال ما دمت عليه قائما ))

؛ فقسمهم اهللا تعاىل  بالباطل وعتوهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم باملؤمنني ذكر حاهلم يف األمور الدنيوية يف املال

ين ، ومسوا أهل كتاب ألم هم الذ وهذا يشمل اليهود والنصارى )) الكتاب ومن أهل ((، فقال:  إىل قسمني

؛  ؛ فاليهود عندهم بقايا من التوراة والنصارى عندهم بقايا من اإلجنيل عندهم بقايا من الدين النازل على األنبياء

)) خالفا ملا يصدر من بعض  من إن (( ؛ فيقال: ؛ ألن اهلمزة مهزة قطع هنا جيب اإلظهار )) من إن تأمنه ((

)) جعل  من إن تأمنه ((؛ ألنه إذا قال:  هذا خطأ )) تأمنهمن إن  ((الناس حىت من أئمة املساجد فيقول: 

)) يعود على  إن تأمنه (()) اخلطاب يف قوله:  من إن تأمنه ((اهلمزة مهزة وصل وهي مهزة قطع ألا إن الشرطية 

املال )) يعين على قنطار يؤده إليك؛ والقنطار يعرب عن  بقنطار ((املخاطب يعين من إن تأمنه أيها املخاطب 

الكثري من الذهب حده بعضهم بألف دينار وبعضهم مبأل مسك الثوب يعين جلد الثوب من الدنانري؛ وعلى كل 

؛ واألداء هو  حال يعين من إن تأمنه بدينار كثري من الذهب يؤده إليك أي يرده إليك من غري تغيري وال نقص

أي يعطه  )) يؤده إليك ((؛ فمعىن  ه إىل مستحقهاإبالغ الشيء ومنه أداء احلديث ومنه أداء األمانات أي إبالغ

يؤده  ((: قراءة بالكسر كسر اهلاء  )) قراءتان يؤده إليك ((ويف قوله:  . ؛ وهذا أمني إياك ساملا من كل نقص

من إن  (()) القسم الثاين اخلائن الذي ال يؤمتن  (( ومنهم . )) يؤده إليك (()) وقراءة أخرى بالسكون:  إليك

ال  ((أي  )) ال يؤده إليك )) (( يؤده ((نقول فيها كما قلنا يف  )) ال يؤده )) (( بدينار ال يؤده إليكتأمنه 

والدينار هو الوحدة من النقد الذهيب وهو ما  )) بدينار من إن تأمنه ؛ (( )) ال يؤده إليك (()) أو  يؤده إليك

إال  (() أي ال يرده إليك ساملا بل ينقصه ويكون فيه إليك ) إن تأمنه بدينار ال يؤده ((؛  يسمى عندنا باجلنيه

)) يعين إال إذا بقيت قائم عليه مراقبا له ناظرا يف أحواله فحينئذ تسلم من خيانته؛ أما إذا  ما دمت عليه قائما



؛ قسم أمني إذا ائتمنته  وجل أهل الكتاب اآلن إىل قسمني غفلته أدىن غفلة فإنه سوف خيونك ؛ فقسم اهللا عز

؛ ألنه إذا ال ينقص املال  ، وإن ائتمنته على املال القليل مل ينقص من باب أوىل على املال الكثري مل ينقصه شيء

؛  ؛ فائتمانه عند املال القليل من باب أوىل الكثري شيئا مع أن املال الكثري إذا أخذ منه شيء قليل ال يتبني

ليل، على واحد من النقود فإنه ال يؤده إليك إال إن كنت والقسم الثاين من هو خائن لو ائتمنته على أقل الق

الدنانري؛ وإن ائتمنته على أقل من  ميكن أن ينقص الواحد منإنه قائما عليه مراقبا له فحينئذ تسلم من شره وإال ف

من إن  ((؛ أوال قوله:  يف هذه اآلية من حيث اإلعراب . دينار ؟ فكذلك ال يؤدي؛ وعلى أكثر من باب أوىل

من أهل  ((مؤخر؛ و أ؟ مبتد الكتاب من إن تأمنه )) ومن أهل ((من حملها من اإلعراب  )) تأمنه بقنطار

إن تأمنه  (()) خرب مقدم؛ وهو اسم موصول من وحيتاج إىل صلة فأين صلته ؟ صلته مجلة شرطية  الكتاب

 يؤده (()) فعل الشرط؛ و تأمنه (()) يعين ال تتم الصلة إال إذا جاء الشرط وجوابه؛ فإن شرطية و بقنطار يؤده

ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده  ((جواب الشرط؛ واجلملة صلة املوصول؛ ونقول أيضا يف اجلملة الثانية  ))

)) جواب  يؤده ((؛ و  ليست ناهية، نافية بالفاء )) ال يؤده (()) إال أننا نقول يف اجلملة الثانية ال نافية  إليك

نقول فيه إن هذا  )) الدال مكسورة غري جمزومة ؟ يؤده ((طيب جواب الشرط حيتاج إىل جزم وهنا  . الشرط

أصلها يؤديه؛  )) يؤده ((الفعل آخره حرف علة والفعل الذي آخره حرف العلة جيزم حبذف حرف العلة؛ وأصل 

إعراا ؟ احلال؛ ال إخواننا ؟  )) قائما (( )) إال مادمت عليه قائما ((وقوله:  فحذفت الياء من أجل اجلزم .

مث قال اهللا  . وخربها قائما خرب دام؛ ألن دام من أخوات كان ترفع االسم وتنصب اخلرب فالتاء امسها فالتاء امسها

)) الباء  بأنهم قالوا ليس عليك )) أي ما ذكر من خيانتهم (( قال ذلك ((وجل معلال خيانتهم لألمانة:  عز

في األميين  ليس علينا ((أي بسبب قوهلم  )) بأنهم قالوا ((أي عدم ائتمام بل عدم أمانتهم؛  هنا للسببية

فاألميون هم العرب ومسوا أميني نسبة إىل األم واإلنسان األمي هو الذي  )) ليس علينا في األميين سبيل )) ((

)) يعين ال يعلمونه إال قراءة؛ أما  إال أمانيومنهم أميون ال يكتبون الكتاب  ((ال يقرأ وال يكتب قال اهللا تعاىل: 

األمي يف األصل فهو الذي ال يقرأ وال يكتب؛ وهلذا كان العرب ال يقرءون وال يكتبون إال بعد أن بعث الرسول 

صلى اهللا عليه وسلم فكانت هلم القراءة والكتابة؛ طيب فاألميني من؟ العرب ومسوا أميني ألم ال يقرءون وال 

قال بعض املفسرين املراد باألميني من سوى أهل الكتاب؛ فيكون املراد باألمي من ليس له الكتاب؛ يكتبون؛ و 

ويكون هؤالء اليهود والنصارى يقولون كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل، ليس علينا فيهم 

رون عند اهللا؛ وغرينا عبيد لنا سبيل لنا أن نظلمهم، نأخذ أمواهلم، نقتلهم، نسيب نسائهم؛ ألننا حنن املختا

واإلنسان يفعل يف عبيده ما شاء؛ وهلذا تقول اليهود إم شعب اهللا املختار؛ ولكن اهللا اختارهم على عامل زمام 



يف أمواهلم ؟ أو يف  )) في األميين )) (( ليس علينا في األميين سبيل ((قالوا:  ولكنهم مل يشكروا هذه النعمة .

ومجيع شئوم ؟ مجيع شئوم؛ من نظر إىل سياق اآلية وأا يف سياق االئتمان على املال؛ قيد  أمواهلم ودمائهم

فيما يتعلق بأيش؟ باملال؛ ومن نظر إىل العموم قال إا تشمل أم  )) سبيل ليس علينا في األميين ((هذا بأنه 

عىن أعم؛ وإذا كان املعىن أعم واللفظ ال ينافيه يدعون أنه ال سبيل عليهم يف األميني يف أمواهلم ودمائهم؛ وهذا امل

)) ال  ليس علينا في األميين سبيل (( فاالختيار أن تأخذ باألعم؛ ألن األعم يشمل األخص وال عكس؛ إذا

السبيل يف األصل الطريق، السبيل يف األصل الطريق؛ واملراد به هنا  )) سبيل ((يف أمواهلم، وال يف دمائهم؛ وقوله: 

إىل اللوم؛ أي أننا ال نالم وال نذم وال نأمث فيما يتعلق مبن؟ يف اللوم يعين ليس علينا سبيل يف اللوم أو سبيل 

عتداء على األميني األميني؛ هذا القول الذي يقولونه ليسوا ينسبونه ألنفسهم وأم هم الذين أباحوا ألنفسهم اال

وإمنا جيعلون هذا شرعا من عند اهللا، يقولون إن اهللا أباح لنا ذلك ومل جيعل علينا سبيال فيما يتعلق باألميني؛ وهلذا 

))  يقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون )) (( على اهللا الكذب وهم يعلمون ويقولون ((وجل:  قال اهللا عز

ن على اهللا ويدعون هذا شرعا من اهللا وهم يعلمون أن اهللا حرم عليهم أكل أي أم يكذبون على اهللا ويفرتو 

))  ذلك بأنهم ((اإلعراب  . أموال الناس بالباطل ودماء الناس وأعراضهم يعلمون هذا لكنهم يكذبون على اهللا

ويقولون  ليس؛ (()) سبيل مرفوعة على أا اسم  ليس علينا في األميين سبيل ((قلنا: إن الباء  للسببية؛ قوله: 

))؛ وقيل: إنه صفة ملصدر حمذوف تقديره: القول  يقولون (()) مفعول  الكذب )) (( على اهللا الكذب

)) جار وجمرور متعلق بيقولون؛ لكننا نقول إنه إذا كان  على اهللا ((الكذب، يقولون على اهللا القول الكذب؛ 

ون، فيقولون أي يفرتون على اهللا الكذب؛ ومير علينا كثريا )) هنا مضمنة معىن يفرت  يقولون ((متعلقا بيقولون فإن 

يف القرآن مثل هذا التعبري يفرتون على اهللا الكذب؛ التضمني مر علينا أظن وال أدري هل تذكروا أم ال؟ أن 

التضمني خمتلف فيه هل نضمن الفعل معىن يناسب املعمول ؟ أو أننا جنعل التضمني يف احلرف مثال؛ وسبق لنا 

عينا يشرب بها  ((لقول الراجح أننا نضمن الفعل معىن يناسب احلرف؛ ومن أبرز األمثلة على ذلك قوله تعاىل: ا

)) العني هل هو يشر ب ا  عينا يشرب بها عباد اهللا ((من أبرز املثال على ذلك قوله تعاىل:  ))؛ عباد اهللا

س على النهر يشرب ما هو    النهر يشرب وإمنا وإال يشرب بالكأس ؟ وإال بالعني ؟ بالكأس؛ اإلنسان إذا جل

 )) يشرب بها عباد اهللا ((يشرب بالكأس من النهر أليس كذلك؟ طيب بعض العلماء قال: إن الباء يف قوله: 

)) على ظاهرها من الشرب؛  يشرب ((مبعىن من، الباء مبعىن من أي يشرب منها؛ وعلى هذا القول تكون 

)) مبعىن يروى؛ وعلى هذا فالباء للسببية وليست مبعىن من، أي عينا يروى ا  يشرب ((وبعضهم قال: بل إن 

مع يروى فإنه ال ري إال بعد الشرب، إال بعد  )) يشرب ((إذا ضمنت ه ألن ؛عباد اهللا؛ وهذا املعىن أصح



هي على ما  )) شرب ((الشرب؛ وعلى هذا يكون الفعل يروى داال على معىن الشرب وزيادة؛ لكن إذا قلت 

نقول: ((على اهللا ))  )) (( يقولون على اهللاعلى ظاهرها والباء مبعىن من مل نستفد هذه الفائدة وهي الري؛ إذا 

)) اجلملة حال من الواو يف قوله:  وهم يعلمون ((وقوله:  . متعلق بأيش؟ بيقولون على أا مضمنة معىن يفرتون

يعين يقولون وهم يعلمون أم كاذبون؛ فيكون قوهلم أشد من قول من يقول الكذب وهو ال يعلم  )) يقولون ((

 (()) بلى حرف إبطال يف هذا املقام أو يف هذا سياق؛ ملا قالوا وهو  بلى ((وجل:  مث قال اهللا عز  أن كذب .

أي بلى عليهم سبيل؛ ألم إذا خانوا األمانة فإن عليهم سبيل، كل من خانة  )) األميين سبيل يفليس علينا 

ليس  ((حرف جيء به إلبطال ما ادعوه يف قوهلم:  )) بلى ((أمانته فعليه سبيل هم أو غريهم؛ فيكون قوله: 

؛ ويأيت أعراا يف  )) من اجلملة هذه استئنافية من أوفى بعهده واتقى ((مث قال:  )) . علينا في األميين سبيل

من  (()) أوىف مبعىن أمت فهي فعل ماضي وليست اسم تفضيل؛  أوفى بعهد واتقى من ((آخر الكالم على اآلية؛ 

من أوفى  ((قوله:  . )) يعين أمت بعهده؛ أي مبا عاهد غريه واتقى اهللا يف هذا اإليفاء فإن اهللا حيب املتقني أوفى

عقد الذي عاقد عليه؛ وهل العقد عهد ؟ نعم العقد عهد؛ فإن املتعاقدين )) معناه قلنا بعهده أي بال بعهده

يعاهد كل واحد منهما اآلخر على إمتام ما مت العقد عليه وإن مل يذكر العهد باللفظ؛ لكن هذا مقتضى العقد، 

(( بلى قال:  . مقتضى العقد أين إذا عاقدت معك أن أويف لك مبا مت العقد عليه؛ فيكون كل عقد أيش؟ عهدا

   من العقود وغريها هد عليه غريهاع امب)) أي  هبعهدمن أوفى 

  

 


